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Anexa 6 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din 

cadrul Universității Naționale de Arte din București 

 

 

RAPORT 

 

asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice 

 

de asistent universitar 

 

      Subsemnatul__________________________________________________________________, 

preşedinte al comisiei de concurs formată din:  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 

desemnată prin   decizia   Rectorului  Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti nr.________din data  

 

de _______________________,   pentru  evaluarea  candidatului/candidaţilor înscrişi la concursul pentru  

 

ocuparea postului vacant de ______________________________________________, poziţia______, 

 

Disciplina___________________________________________________________________________, 

 
Departamentul_______________________________________________________________________, 

 
Facultatea__________________________________________________________, în urma derulării 

procedurii de concurs în conformitate cu Metodologia proprie a Universităţii Naţionale de Arte din 

Bucureşti, întocmesc următorul raport: 

 
A. DATE DESPRE CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI 

 

1. Candidaţi înscrişi: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Candidaţi prezenţi la concurs: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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B. EVALUAREA CANDIDAŢILOR 

 
 

I.EVALUAREA PROBEI SCRISE (se vor trece candidaţii în ordinea descrescătoare a      notelor 

obţinute) : 

 
 

Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 

    Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 

    Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 

 

 

 

 II.EVALUAREA PROBEI PRACTICE (se vor trece candidaţii în ordinea descrescătoare a notelor 

obţinute) : 

 
 

Candidatul___________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 

Candidatul____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 

     Candidatul____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 
 

III.1.  ÎNDEPLINIREA   STANDARDELOR    MINIMALE SPECIFICE UNIVERSITĂŢII 

(CRITERIUL CANTITATIV) – minim 20 de puncte 

 

III.2.  EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE, ŞTIINŢIFICE ŞI DE CREAŢIE 

ARTISTICĂ (CRITERIUL CALITATIV) (se vor trece candidaţii în ordinea descrescătoare a 

notelor obţinute) 

 

Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 
 

IV. EVALUAREA    PRELEGERII PUBLICE  (se vor trece candidaţii în

 ordinea descrescătoare a notelor obţinute) 

 
Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   

 

Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
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            C. REZULTATE OBŢINUTE 

 

Candidatul declarant admis conform evaluării şi a punctajului obţinut este: 

 

______________________________________________________________________________ 
 

_ ______________________ 
 

 

           D. DECIZIA COMISIEI DE CONCURS 

 

În urma evaluării activităţii profesionale, ştiinţifice şi a probelor de concurs susţinute, 

comisia  propune, cu           __________ voturi „pentru”, _______voturi „contra”şi 

_______„abţineri”, că D-na/D-l____________________________________________________să 

ocupe postul pentru care s-a organizat concursul. 

 

 

Data:___________________ 

 
 

Preşedinte comisie,   ___________________________________________ 

Membru, __________________________________________________   

Membru,____________________________________________________  

Membru, __________________________________________________ 

Membru,____________________________________________________ 

 

 

 

Rezultatele concursului au fost făcute  publice în data de_______________________, ora _________, 

prin___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 
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RAPORT 

 

asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice 

de lector universitar 

 

Subsemnatul__________________________________________________________________, 

preşedinte al comisiei de concurs formată din:  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 

desemnată prin   decizia   Rectorului  Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti nr.________din data  

 

de _______________________,   pentru  evaluarea  candidatului/candidaţilor înscrişi la concursul pentru  

 

ocuparea postului vacant de ______________________________________________, poziţia______, 

 

Disciplina___________________________________________________________________________, 

 
Departamentul_______________________________________________________________________, 

 
Facultatea__________________________________________________________, în urma derulării 

procedurii de concurs în conformitate cu Metodologia proprie a Universităţii Naţionale de Arte din 

Bucureşti, întocmesc următorul raport: 

 
A. DATE DESPRE CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI 

 

1. Candidaţi înscrişi: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Candidaţi prezenţi la concurs: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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B. EVALUAREA CANDIDAŢILOR 

 
 

I. EVALUAREA PROBEI PRACTICE (se vor trece candidaţii în ordinea descrescătoare a notelor 

obţinute) : 

 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ:    
 
 

II.1. ÎNDEPLINIREA    STANDARDELOR    MINIMALE SPECIFICE UNIVERSITĂŢII 

(CRITERIUL CANTITATIV) – minim 40 de puncte 

 

II.2. EVALUAREA        ACTIVITĂŢII DIDACTICE,   ŞTIINŢIFICE    ŞI/SAU 

DE CREAŢIE ARTISTICĂ (CRITERIUL CALITATIV)  (se  vor  trece  candidaţii  în 

ordinea descrescătoare a notelor obţinute) 

Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

 

III.  EVALUAREA   PRELEGERII PUBLICE  (se vor trece candidaţii în

 ordinea descrescătoare a notelor obţinute) 

 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul_______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

 

C. REZULTATE OBŢINUTE 

 

Candidatul declarant admis conform evaluării şi a punctajului obţinut este: 

 

______________________________________________________________________________ 
 

_ ______________________ 

           D. DECIZIA COMISIEI DE CONCURS 

 

În urma evaluării activităţii profesionale, ştiinţifice şi a probelor de concurs susţinute, 

comisia  propune, cu           __________ voturi „pentru”, _______voturi „contra”şi 

_______„abţineri”, că D-na/D-l____________________________________________________să 

ocupe postul pentru care s-a organizat concursul. 

 

Data____________________ 
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Preşedinte comisie,   ___________________________________________ 

Membru, __________________________________________________   

Membru,____________________________________________________  

Membru, __________________________________________________ 

Membru,____________________________________________________ 

 

 

 

Rezultatele concursului au fost făcute  publice în data de_______________________, ora _________, 

prin___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 
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RAPORT 

 

asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice 

de conferenţiar/profesor universitar 

 

Subsemnatul__________________________________________________________________, 

preşedinte al comisiei de concurs formată din:  _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 

desemnată prin   decizia   Rectorului  Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti nr.________din data  

 

de _______________________,   pentru  evaluarea  candidatului/candidaţilor înscrişi la concursul pentru  

 

ocuparea postului vacant de ______________________________________________, poziţia______, 

 

Disciplina___________________________________________________________________________, 

 
Departamentul_______________________________________________________________________, 

 
Facultatea__________________________________________________________, în urma derulării 

procedurii de concurs în conformitate cu Metodologia proprie a Universităţii Naţionale de Arte din 

Bucureşti, întocmesc următorul raport: 

 
A.DATE DESPRE CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI 

 

1. Candidaţi înscrişi: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Candidaţi prezenţi la concurs: 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

B.EVALUAREA CANDIDAŢILOR 
 

       I.1.  ÎNDEPLINIREA    STANDARDELOR    MINIMALE SPECIFICE UNIVERSITĂŢII 

(CRITERIUL CANTITATIV) – minim _______ de puncte 
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    I.2.   EVALUAREA   ACTIVITĂŢII DIDACTICE,   ŞTIINŢIFICE    ŞI/SAU DE CREAŢIE 

ARTISTICĂ (CRITERIUL CALITATIV)  (se  vor  trece  candidaţii  în ordinea descrescătoare a notelor 

obţinute) 

Candidatul_____________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

 

III.  EVALUAREA   PRELEGERII PUBLICE  (se vor trece candidaţii în

 ordinea descrescătoare a notelor obţinute) 

 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

Candidatul_______________________________________, NOTA OBŢINUTĂ   
 

 

C. REZULTATE OBŢINUTE 

 

Candidatul declarant admis conform evaluării şi a punctajului obţinut este: 

 

______________________________________________________________________________ 
 

_ ______________________ 

           D. DECIZIA COMISIEI DE CONCURS 

 

În urma evaluării activităţii profesionale, ştiinţifice şi a probelor de concurs susţinute, 

comisia  propune, cu           __________ voturi „pentru”, _______voturi „contra”şi 

_______„abţineri”, că D-na/D-l____________________________________________________să 

ocupe postul pentru care s-a organizat concursul. 

 

Data____________________ 

 
 

Preşedinte comisie,   ___________________________________________ 

Membru, __________________________________________________   

Membru,____________________________________________________  

Membru, __________________________________________________ 

Membru,____________________________________________________ 

 

Rezultatele concursului au fost făcute  publice în data de_______________________, ora _________, 

prin___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 


